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SJEDNOCENI S KRISTEM (EF 2,5-6) 

Kdo je v Kristu…
 

Shrnutí:   

V tomto textu se hned třikrát opakuje „spolu s Kristem“. Je zde řeč 

o společenství, o spojení, o sjednocení s Kristem. A toto je 

nejdůležitější věc, která se týká křesťanů – jsme sjednoceni, 

spojeni s Kristem, jsme v Něm.  
 

Efezským 2,5-6: 

…probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro 

své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s 

ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši… 
  

Otázky pro děti:   

1. Jak se nyní projevuje Boží hněv na světě? 

2. Jaký je nejjednodušší popis křesťana? Křesťan je… 

3. K čemu nás vede učení o sjednocení s Kristem? 
 

I. SJEDNOCENI S KRISTEM 

• Nové stvoření je v Kristu 
 

A. Duchovně 

Naše sjednocení s Kristem je v tuto chvíli duchovní záležitostí, ale blíží 

se den, kdy se stane také fyzickou skutečností. 

Jako jsme byli duchovně mrtví, jsme duchovně obživeni. 

Žili jsme pod mocí duchovních mocí temnoty a hříchu, ale jsme 

duchovně vzkříšeni k životu ve světle a spravedlnosti. 

Již na nás spočíval Boží hněv, ale byli jsme duchovně přeneseni do 

nebeských výšin spolu s Kristem. 
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B. Objektivně 

Jde o to, co udělal Bůh v Kristu – to je základ našeho duchovního 

života, našeho vzkříšení i oslavení.   

 

Jsme spojeni s Kristem na základě jeho díla skrze novou smlouvu. 

 

 

 

C. Osobně 

Jedná se o osobní zkušenost každého křesťana – to je hlavní důraz 

tohoto oddílu.  

 

Jsme spojeni s Kristem osobně, mysticky, duchovně a intimně skrze 

víru. 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 2,1-3; Ef 1,20-22; Ř 1,26-31; J 5,21; 2K 4,16; Ř 5,12; Žd 10,14; Mt 27,46; Ř 5,17-18; Ga 

2,19-20; Ef 1,4; Ř 6,4; Ef 1,13.19; 1K 2,14; J 6,44; J 3,16 
 

II. BEZ KRISTA NEMÁME NIC 

• Jenom v Kristu je nové stvoření 
 

Kdo je v Kristu, je křesťan, kdo není v Kristu, není křesťan. 

 

Nelze být v Kristu a nebýt křesťan, nelze nebýt v Kristu a být křesťan. 
 

 

Biblické odkazy:  

�  J 15,4-6; 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

III. ŽIVOT V KRISTU 

• V Kristu je stvoření, které je nové 
 

A. Jistota  

Spasení je od začátku do konce Božím dílem, proto máme pokojně 

spočinout v jeho díle. Nic nás nemůže oddělit od lásku Boží, která je 

v Kristu Ježíši. 

 

B. Svatost 

Protože spasení je od začátku do konce Božím dílem, máme pokojně 

spočinout v Kristu, aby On žil svůj život skrze nás. 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ř 8,30; Mt 11,28-29; Ř 9,39; Ef 4,1-2; Ř 8,1 
 

 

 

 

 

   

ZEMLJANKY, AKTA, SMETÁK, 

ABECEDA, ŠKUDLE, NAIVA, LOOK, 

ZMATEK, SATYR, ULITA, AKMOLA, 

OBAVA, MSTA, DÍLO, AKÁCIE, KUBA, 

AUTO, JEEP, PAVÉ, STÁZE, 

KATALYSA, SMEŤ, SETÍ, ÁCHAT, 

PRYŽ, RTUŤ, PÓVL, AKLÉ, 

KOMBINÉZY, EVANGELÍK, SKALP, 

RÝPADLO, UZDA, ROŽEŇ, TAKT, 

SOUŠKA, JIRÁNKOVÁ, STODOLY, 

ÚKOLY, DIETA, SETY, TENTO, 

CHOVY, METANÁ, POHYB, BLUES, 

RYTÍŘ 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání). 

Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (Ef 2,6 – Jarda 

Kernal, vedení a Památka Páně: Ž 150 – Honza Suchý, písně – 

Markéta Borovanská).  
 

Irák (Kurdistán): Služba uprchlíkům na útěku před radikály  

Přívrženci radikální skupiny známé jako Islámský stát (IS, ISIS) již v severním 

Iráku a Sýrii připravili o domovy, zaměstnání i rodiny desítky tisíc lidí. Zatímco 

uprchlíci čelí nejisté budoucnosti, křesťanská společenství v Kurdistánu se jim 

snaží poskytovat pomoc a naději a vyplnit tak prázdnotu, kterou aktuálně 

prožívají. Své dveře lidem prchajícím před postupujícími oddíly ISIS otevírají také 

mnohé sbory v Arbílu.  „Chceme těmto lidem ukázat, že nás nezajímá, jestli jsou 

křesťané, jezídové nebo muslimové,“ vysvětluje Madžíd Mohammed, místní 

pastor. „Jsou to v prvé řadě lidské bytosti, které ISIS vyhnal z jejich domovů. 

Chceme, aby poznali, že jsme křesťané a jako křesťané je milujeme…“ 

Dlouhodobý osud mnoha uprchlíků zůstává jedním z klíčových problémů 

souvisejících s touto humanitární krizí. 

 Vzdejte Bohu chválu za pastora Madžída a další jemu podobné ‚milosrdné 

Samaritány‘, kteří otevírají svá společenství, domovy i srdce početnému zástupu 

uprchlíků v nelehké životní situaci. Modlete se, aby mohli přístřeší a základní 

nezbytnosti poskytovat potřebným i nadále. Kéž tento nádherný příklad lásky a 

služby velice posílí víru křesťanů a osloví všechny, kteří dosud s Ježíšem Kristem 

osobní vztah nenavázali. Modlete se také za dlouhodobé řešení situace tisíců 

uprchlíků, aby jim vysvitla naděje na lepší budoucnost. Kéž se Bůh dotkne také 

srdcí radikálů a ukončí zvěrstva, ke kterým v Iráku dochází. 

 

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. 

Římanům 8,1   


